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Astro PFP FR kitt on kergesti kasutatav mittekõvanev tihendusvahend, millel on nii 
tule- kui helikindlusomadused. Seda saab käsitsi voolida ja korduvkasutada, kuna 
see ei kõvane. Kitti toodetakse mitmel eri kujul, et see sobiks erinevatesse 
kasutusvaldkondadesse. 

Kittpadjad pistikutes kasutamiseks
Kui seintesse paigaldatakse elektripistikud ning -lülitid, ei vasta algne tulekindlustase 
enam tegelikkusele. Kasutades kittpatju, taastab see seina tulekindlusreitingu kuni 90 
minutiks (sõltuvalt tulekindlusreitingust), hoides ära suitsu, leekide, heli ja õhu läbi 
elektripistikute liikumise.

Tuletõkkenöörid
Kittnöör on mõeldud väikeste vahede (0-10mm) sulgemiseks kohtades, kus võib 
tavalise kiti kasutamisel korrektse tiheduse säilitamine olla keeruline.

Kittpadjad veekraanikarpidele
Kui seintesse paigaldatakse veeühendusi, ei vasta algne tulekindlustase enam tegelikkusele. 
Kasutades kittpatju, taastab see seina tulekindlusreitingu kuni 90 minutiks (sõltuvalt tulekindlusreitingust), 
hoides ära suitsu, leekide, heli ja õhu läbi elektripistikute liikumise.

• Saadaval mitmel eri kujul, kohaldumaks mitmete
kasutusvaldkondadega.

• Varustatud CE märgistusega.

• Paigaldamine on väga lihtne ning kiire.

• Peatab nii külma kui kuuma suitsu läbitungimise

• Isekleepuv ning kergesti ilma abivahenditeta paigaldatav.

• Niiskus toodet ei mõjuta; seda saab kasutada niisketes
ruumides.

• Ei kõvane ning tagab täpse sobivuse.

• Vajadusel vormitav teistesse suurustesse.

• Tagab suurepärase heliisolatsiooni.

• Keskkonna- ning kasutajasõbralik - ei sisalda lahusteid.

• Sisaldab optimaalse tulekaitse saavutamiseks kuumpaisuvat
madalsurvelist tulekaitsekomponenti.

• Vähemalt 50-aastane tööiga.

• tPa enteeritud lahendus (Kittnöör).

• 90-minutiline tulevastupidavus 100mm ning 130mm
kipskonstruktrsioonis. Testitud vastavalt EN 1366-3:2004
regulatsioonile, vastates täiendavatele nõudmistele
regulatsioonis BS:EN 1364-1.
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Heliisolatsioon

Kirjeldus Helimadaldus
Kittpadjad pistikute jaoks Rw 67 dB

Astro PFP FR Putty on läbinud BRE katsed (akrediteeritud UKAS poolt); olles vastavuses EN ISO 
140-3:1995 standarditega. Ühekohalised väärtused on arvutatud vastavalt EN ISO 717-1:1997
standardile. Testitulemused on saadaval nõudmisel.

Emissiooniinfo (siseõhu kvaliteedil)

Keemiline ühend Emissioonitase peale 3 päeva Emissioonitase peale 4 nädalat
TVOC 190 μg/m3 12 μg/m3

TSVOC < 5 μg/m3 < 5 μg/m3

VOC ilma NIK 13 μg/m3 < 5 μg/m3

R-väärtus 0.10 < 0.0099
Formaldehüüd < 3 μg/m3 < 3 μg/m3

Atseetaldehüüd < 3 μg/m3 < 3 μg/m3

Kartsenogeenid < 1 μg/m3 < 1 μg/m3

Regulatsioon/protokoll Tulemus
Prantsuse VOC regulatsioon A+

Prantsuse CMR komponendid Läbitud
AgBB

Belgia regulatsioon
Indoor Air Comfort®

Indoor Air Comfort GOLD®
EN 717-1§ E1

BREEAM International Vastavuses
BREEAM-NOR Läbitud

LEED v4 (väljaspool Ühendriike) Vastavuses
Testitud Eurofins Product Testing poolt; tulemused on saadaval nõudmisel.

Tehniline info

Kasutusvalmidus Silikooni baasil kitt

Vastupidavus/hooldus
Klass Z2 : Mõeldud kasutamiseks vihma ning UV kiirgusega kokku puutumata 
sisetingimustes niiskusetasemel, mis ei ole kõrgem, kui 85%.

Tihedus 1.55 g/ml
Paigaldamistemperatuur +4 °C kuni +40 °C
Töötemperatuur -70 °C kuni +120 °C
Hoiustamine 5˚C kuni 30˚C
Kasulik eluaeg Tavatingimused; 50 aastat
Värvus Punane
Kuju Eelnevalt vormitud padjad või nöörid, vastavalt ettenähtud kasutusvaldkonnale
Pakend Pappkastid

Läbitud
Läbitud
Läbitud
Läbitud
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Vastavalt meie püsivale tootearenduspoliitikale jätame endale õiguse toodet, selle omadusi või komponente muuta, sellest eelnevalt ette 
teavitamata. Piltidel on illustreeriv tähendus. Antud dokumendis esitletud info on juhendava olemusega. Kuna ASTROFLAME FIRESEALS LTD ei 
oma kontrolli toodete reaalse paigalduse meetodite ega hoone üldise seisukorra üle, ei anta toodete reaalse toimimise kohta mitte mingisuguseid 
garantiisid ega vastutata toote ega tootejuhiste kasutamisest tuleneva varakahju, vigastuse või kahjustuse eest.

Ülalolev informatsioon, mis on mõeldud klienti juhendama, on meile teadaolevalt tõene ja täpne ning esitatud heas usus, põhinedes saadaolevatel 
testitulemustel. 
Kliendid peavad veenduma toote õiges kasutamises. Tootja ei vastuta toote kasutamise tagajärgede eest, kuna tootja ei saa kontrollida reaalse 
kasutamise tingimusi. ASTROflame (Fireseals) Ltd ei ole vastutav mitte ühegi varalise kahju eest, mis võib tekkida antud informatsiooni, 
tooteandmete või toote kasutamisel ning jätab endale õiguse teha neis kõikides eelnevalt teavitamata muudatusi.

 Paigaldamisinfo 

Tervis ja turvalisus

Palun tutvuge paigaldusjuhistega - Selleks võtke ühendust meie müügiosakonnaga 
Tel: 01329 844 500 või E-mail: sales@astroflame.com

Palun tutvuge ohutuskaardiga - Selleks võtke ühendust meie müügiosakonnaga
Tel: 01329 844 500 või E-mail: sales@astroflame.com

 Saadavus

Tootekood Tootekirjeldus Suurused
AFPFPPPIS Astro PFP FR Kittpadi, sisene, üksikpakend 170x170mm
AFPFPPPID Astro PFP FR Kittpadi, sisene, kaksikpakend 230x170mm
AFPFPPPES Astro PFP FR Kittpadi, väline, üksikpakend 180x130mm
AFPFPPPED Astro PFP FR Kittpadi, väline, kaksikpakend 230x230mm
AFPFPPCO Astro PFP FR Kittnöör 200xØ15mm

Tellimisinfo

Palun võtke meiega ühendust ning edastage järgnev informatsioon - Kogus / Tootekood / Tootekirjeldus / Suurus 
Tüüpiline näide:- 10    /   AFPFPPPIS   /   Astro PFP FR Kittpadi, sisene üksikpakend    /   170x170mm

>> Tel: 01329 844 500 or >> Email: sales@astroflame.com

mailto:sales%40astroflame.com?subject=
http://www.astroflame.com
tel:01329844500
tel:01329844500



